Posts automatiseren
ACCOUNT AANMAKEN

Stap 1 : Download de App Viralwoot
Stap 2 : Connecteren met Instagram
Stap 3 : Shedule Pins
INSTAGRAM POSTS PER DAY

De Instagram gids voor
kmo’s en zelfstandigen
Stappenplan voor het aanmaken van
een Instagram business profiel

TIMING

Beste dag om iets te pinnen
Maandag
Beste moment om iets te pinnen

POSTS INPLANNEN:

Stap 1 Selecteer een foto
Stap 2 Kies Instagram en/of Pinterest
Stap 3 Voeg een beschrijving toe

Buiten de werkuren, overdag

Stap 4 Geef de datum en tijd door

Beste uur om iets te pinnen

wanneer je wilt dat de post wordt ge-

Tussen 15 en 16 u

plaatst.

Instagram is een visueel platform. De
gebruikers kunnen foto’s en filmpjes
op hun account plaatsen om te delen
met hun volgers.

“Instagram is de digitale kroeg. Een
plek om visueel een verhaal te vertellen
van een merk of jezelf.
Marcel van der Heijden

Meer informatie te vinden op :
ttp://sites.arteveldehogeschool.be/entrepreneurship3/onderzoekover-ondernemen-de-toekomst

Business account aanmaken

Werken met Instagram
PROFILE

STAP 1 :

FOTO
OPLADEN

Stap 1 Foto kiezen ‘+’

Ga naar instellingen

Stap 1 Pas je profielfoto aan, dit kan
een logo, logomark of mascotte zijn

Stap 2 Foto kiezen uit bibliotheek
of instant maken

STAP 2 :

Stap 2 Kies een gepaste naam voor
jouw Instagram profiel

Stap 3 Een filter toevoegen

Klik op overstappen op bedrijfsprofiel

Stap 3 Vertel meer over jezelf en de
activiteit van jouw onderneming

STAP 3 :

Stap 4 Gebruik een slogan

Koppel je account aan je Facebookpagina

Stap 5 Zet een link in bio

Stap 4 Foto bewerken
Stap 5 Beschrijving geven van de
foto, personen taggen, een locatie
toevoegen en delen op andere
sociale media

Stap 6 Voeg een website toe
VERHAAL TOEVOEGEN

Maak een filmpje of foto, dit kan normaal, live, via Boomerang of Handsfree

SOCIALE MEDIA

Koppel jouw Instagram account aan
jouw andere sociale media kanalen en
deel jouw posts op andere sociale media.
Stap 1 : Voeg een foto toe
Stap 2 : Vink aan op welke sociale media de foto gedeeld mag worden

INSTAGRAM DIRECT

Verstuur privéfoto’s, -video’s en
berichten naar een vriend of groep.

